
 Aplikačný list 

2017 

 

 

 

 

Je nutné rešpektovať odporúčaný postup a používať správne pracovné náradie. To 
je nevyhnutné pre získanie očakávaných kvalitných výsledkov tak z pohľadu 

technického, ako estetického 

 

 
 

 

MIEŠANIE A FARBENIE 
 

1) Je nutné použiť elektrické miešadlo s minimálnym výkonom 1 400 W, ktorý je vybavený dvojitou 
špirálovou miešacou metlou s minimálnym priemerom 120 mm. 

 
2) Prvé miešanie výrobku v nádobe je doporučené po dobu 1-2 minút za účelom premiešať a 
prevzdušniť výrobok (omietkovú hmotu) SUBERITE. 

 
3) Pridajte farebný tónovač po jeho dôkladnom pretrepaní v originálnom obale (fľaši). Po vyliatí 
tónovača do omietky SUBERITE naplňte fľašu tónovača zo ¾ čistou vodou, opäť dôkladne pretrepte 
(aj vzhľadom k vyčisteniu obalu od farby) a nalejte do nádoby s omietkovou hmotou. 

 
4) Premiešajte všetko po dobu 2-3 minút, pohybujte miešacou metlou po celom priemere a výške 
nádoby s výrobkom. So špachtľou pomáhajte odstraňovať nezafarbenú hmotu z vnútorných stien 
nádoby. Pokiaľ je to nutné, upravte viskozitu produktu pridaním max. ½ fľaše vody. 

 

 

 

 

 

 
NÁSTREK 

 

1) Je dôležité pracovať s kompresorovou jednotkou s minimálnou nádržou 50 – 100 litrov, čím 
dôležitejšie máme povrchy pre aplikáciu, tým významnejšie je mať väčšiu nádrž až 100 – 150 litrov. 
Kompresor musí byť regulovaný výstupným tlakom 3,5 – 4,5 baru (vyšší tlak nie je vhodný kvôli nízkej 
hmotnosti korku). 

SYSTÉM SUBERITE 
Návod / všeobecný postup pri nástreku 
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2) Pripojte ku kompresoru vhodnú hadicu ručnej striekacej pištole (zvoľte vhodnú dĺžku a flexibilitu 
tlakovej hadice s ohľadom na bezpečnosť práce). 

 

3) Aplikujte prvú vrstvu omietky SUBERITE s použitím predovšetkým trysky 5 mm (u SUBERITE 
SETOLA 

je možné použiť aj trysky 3- 4 mm) a s nastavením páčky úrovne tlaku vzduchu: 
 

- Suberite medium / stredná zrnitosť (1,5 mm): 1/3 - 1/2 
- Suberite fine / jemná zrnitosť (1 mm): 1/2 - 3/4 
- Suberite mikro zrnitosť (0,5 mm): 3/4 – 1 (úplne) 
- Suberite Setola: 1 (úplne) 

 

Pri správnom priebehu nástreku je počuť zvuk „pľuvanie“ striekacej pištole vďaka nepretržitému 

priechodu korku tryskou. Je dôležité, aby sa korok neodrážal alebo nevystupoval na povrch plochy (to 
je možné ovplyvniť pohybom a vzdialenosťou striekacou pištoľou, ale aj nastaveným tlakom a 
množstvom vzduchu). 

 

4) Vzdialenosť striekacej pištole od povrchu by mala byť 40 – 50 cm, je odporúčané použiť pri 
nástreku rotačný pohyb pištole, napr. v protismeru hodinových ručičiek. Pre vylúčenie možných škvŕn 
(„fľakov“) sa odporúča po každom naplnení nádržky striekacej pištole a začatie ďalšieho striekania 
nakloniť pištoľ vzhľadom ku kolmému povrchu (30 - 45 °), a potom hneď obnovte kolmú pozíciu. 
Aplikujte homogénne množstvo mezi 800 – 900 g/m2. 

 
 

 

 
5) Po fáze sušenia medzi 3 – 5 hodinami (v závislosti na okolnej teplote, relatívnej vlhkosti a savosti 
povrchu) naneste 2. vrstvu. Aplikujte druhú vrstvu s cieľom výsledného estetického efektu, preto je 
odporúčaná ľahšia a slabšia vrstva. Upravte vzdialenosť pištole od striekaného povrchu na 60 – 70 
cm, pokiaľ je to nutné, je možné pomocou regulačnej skrutky obmedziť striekané množstvo a vždy 
striekajte rotačnou technikou (s väčšími kruhmi tak aplikujte v množstve 300 – 400 g/m2). Opäť 
nezabudnite na náklon pištole pri každom novom zahájení striekania, ako je uvedené pri nástreku 1. 
vrstvy v bode 4. 
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Očakávaný estetický výsledok je garantovaný len v prípade, pokiaľ dodržujete významné pracovné 
odporúčania a pokiaľ pracujete bezpečne a s náležitou rozvahou. 

 

6) S ručnou striekacou pištoľou je možné nastriekať približne 35 – 40 m2 povrchu za hodinu vo 
finálnej úprave v 2 vrstvách s 2 pracovníkmi a za vhodných pracovných podmienok. 

 

7) Prestávky dlhšie než 3 - 4 minúty vyžadujú vyprázdniť nádržku striekacej pištole a ponoriť všetok 
pracovný materiál do vody, aby sa zabránilo rýchlemu zaschnutiu produktu Suberite. Súčasne je nutné 
vyčistiť striekaciu komoru. 

 

8) Aplikácia nástreku vo veterných dňoch sa neodporúča, najmä v pracovných oblastiach hustej 
zástavby alebo áut stojacích v jej blízkosti. 

 

9) Dobre zakryte všetky povrchy a veci, ktoré nemajú prísť do styku s výrobkom Suberite. Použite 
krycie materiály s dobrou priľnavosťou a štrukturálne pevné, doporučená je napr. dvojitá páska. Po 
nástreku prvej vrstvy ihneď odstráňte pásku, aby nevytvorila s nanášaným materiálom Suberite jeden 

celok. 

 
 

NÁSTREK S ČERPADLOM (PERISTALTICKÝM) 
 

1) Pre aplikáciu použite kompresorovú jednotkou s minimálnou nádržou 100 – 150 litrov, to je nutné v 
spojení s čerpadlom dodávajúcim vysoké a konštantné množstvo vzduchu. Kompresor musí byť 
regulovaný výstupným tlakom 3,5 – 4,5 baru (vyšší tlak nie je vhodný kvôli nízkej hmotnosti korku). 
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2) Pripojte ku kompresoru vhodnú hadicu ručnej striekacej pištole (zvoľte vhodnou dĺžku a flexibilitu 
hadice s ohľadom na bezpečnosť práce). 

 
 

3) Akonáhle boli vykonané úkony štandardného miešania a 
prípravy produktu, je odporučené uvažovať o potenciálnom 
stálom použití množstva 1 kg/min a mať pripravených 5 – 6 
balení pre nástrek (premiešané a tónované farbou). 

 
 

4) Po nastavení parametrov množstva zmesi zahájte nástrek 
buď priamym ponorením hadice do obalu / vedra alebo s 
využitím nádržky pre horné plnenie. 

 
 

5) Nastavte otvorenie prietoku vzduchu, tlak a prietok pre nástrek 
produktu a pokračujte v nástreku povrchu za využitia rovnakých 
odporúčaní a opatrení opísaných vyššie, pretože sú to univerzálne 
odporúčania pre aplikáciu postrekových náterov. 

 

 
 
 

 
 

6) Ak potrebujete zastaviť pohyb, premiestiť zariadenie alebo akýkoľvek druh prestávky, ponorte 
pištoľ do vedra s vodou a uistite sa, že je tryska úplne chránená, prípadne uzatvorte lievik alebo 
chráňte materiál pred rýchlym vysýchaním, ktoré prebieha na otvorenom vzduchu. 

 
 
 

 
 
 

 

 
UPOZORNENIE 

Uvedené informácie a pokyny zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam a znalostiam. Napriek tomu musia byť 
považované za indikatívne a musia byť preverené v praxi, aby boli odstránené rizikové faktory súvisiace s použitím 
výrobku a formou aplikácie, ktorú nemáme možnosť ovplyvniť. Preto pred vlastnou aplikáciou doporučujeme 
výrobok najskôr vyskúšať. V prípade pochybností sa obráťte na našu spoločnosť. Tento list ruší a nahradzuje 
predchádzajúci list. 

 
 

Aplikácia – System Suberite / návod - postup nástrekom       
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